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7ος όροφος

17:00-21:00

Ειδικό ΕξωτΕρικό καρδιόλόγικό ιατρΕιό  
για ασθΕνΕισ  

μΕ ρΕυματόλόγικα νόσήματα

Ελλήνική ρΕυματόλόγική ΕταιρΕια  
&  

ΕΠαγγΕλματική Ενωσή ρΕυματόλόγων Ελλαδόσ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Επιστημονικη
&
Επιμορφωτικη

ημεριδά 



πρόγραμμα

17:00-17:15

Προσέλευση - καφέ

17:15-17:30

Καλωσόρισμα
σοφία μαυρογένη
καρδιολόγος, Επιμελήτρια A΄, καρδιολογικός τομέας ωκκ 

χαιρετισμοί

17:30-19:00

ά΄  μεροσ -  εισάγΩγιΚο

Προεδρείο
Παναγιώτης τρόντζας
ρευματολόγος, πρόεδρος ΕρΕ-ΕπΕρΕ
Βασίλειος Βούδρης
συντονιστής Διευθυντής καρδιολογικού τομέα ωκκ

1. «ποια και τι είναι τα συστηματικά ρευματικά νοσήματα;» (20΄)
λουκία Κουτσογεωργοπούλου
ρευματολόγος, Επιμελήτρια A΄ ΕσΥ, Γν «Λαϊκό»,  
κλινική παθολογικής φυσιολογίας

2. «πόσο σημαντικός είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος  
στους χρονίως πάσχοντες από φλεγμονώδεις 
ρευματικές παθήσεις;» (20΄)
γεώργιος Κήτας
καθηγητής κλινικής ρευματολογίας University of μanchester

3. «ποιές αλλαγές στο μεταβολικό προφίλ 
παρουσιάζονται στους ρευματοπαθείς;» (20΄)
γενοβέφα Κολοβού
καρδιολόγος, Διευθύντρια καρδιολογικού τομέα ωκκ, Υπεύθυνη Εξωτερικών 
ιατρείων – προληπτικής καρδιολογίας, μονάδας LDL Αφαίρεσης

4. «οι ανασφάλειες των ρευματοπαθών σχετικά με την καρδιά, 
τα αγγεία και τη γενικότερη ποιότητα της ζωής τους» (20΄)
άθανασία Παππά
ρευματοπαθής - πρόεδρος της ΕΛΕΑνΑ (Ελληνική Εταιρεία 
Αντιρευματικού Αγώνα)

συζήτηση (10΄)

17:00 – 21:00



πρόγραμμα

19:00-19:30

διάλειμμα καφέ

19:30-21:00

Β΄ μεροσ – διάγνΩστιΚο & θεράΠευτιΚο

Προεδρείο
Πέτρος σφηκάκης
καθηγητής παθολογίας, ΕκπΑ
άνδρέας Καραμπίνης
Διευθυντής ιατρικής Υπηρεσίας ωκκ 
καθηγητής Επείγουσας ιατρικής, ΕκπΑ

1. «προληπτικός έλεγχος. τι περιλαμβάνει ο κλινικός 
και ηχοκαρδιογραφικός έλεγχος;» (20΄)
γεώργιος άθανασόπουλος
καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής καρδιολογικού τομέα ωκκ, 
Υπεύθυνος μονάδας Αναίμακτων Διαγνωστικών μελετών 

2. «μαγνητική τομογραφία καρδιάς. 
τι επιπλέον μπορεί να προσφέρει;» (20΄)
σοφία μαυρογένη
καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α, καρδιολογικού τομέα, ωκκ

3. «πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο ρευματοπαθής 
με καρδιαγγειακή συννοσηρότητα;» (20΄)
ευθύμιος σταυρόπουλος
ρευματολόγος, τ. Διευθυντής, ννΑ

4. «ιδιαιτερότητες των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. 
τι πρέπει να γνωρίζει ο ρευματολόγος και τι  
ο ρευματοπαθής;» (20΄)
Kωνσταντίνος Περρέας
καρδιοχειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής,  
Α΄ τμήμα Επίκτητων καρδιοπαθειών ωκκ

συζήτηση (10΄)

17:00 – 21:00
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